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KÜLÖNSZÁM

A demokrácia egyébként nem az Unió-
nak, hanem nekünk fontos. Azért, hogy 
ne lopják el a közös pénzünket, hogy ne 
pártpropagandát sugározzon a köztévé, 
hogy az igazságszolgáltatás a fideszes 
politikusokat se kímélje, hogy tisztessé-
ges oktatást kapjanak a gyerekeink, és 
nekünk is normális egészségügyünk és 
szociális ellátórendszerünk legyen. A Fi-
desz csak a menekültekről beszél, hogy 
elleplezze a lényeget.

Az Unió már 2011 óta vitában áll a Fi-
desz vezette magyar kormánnyal a de-
mokrácia sorozatos megsértése miatt. 
Ezért az Európai Parlament 2017 máju-
sában felkérte Judith Sargentini holland 
környezetvédő politikust, hogy készítsen 
egy jelentést a magyarországi helyzet-
ről.  

Hogy egyértelmű legyen, hogy a je
lentés tényleg a mi érdekünkben ké-

Európa megelégelte, hogy a Fidesz-kormány elfogadja az Unió pénzét, de 
az európai normákat, pontosabban a demokrácia alapértékeit már nem kí-
vánja betartani. Ezért egy jelentés készült a magyarországi jogsértésekről, 
amit szeptember 12-én fogadott el az Európai Parlament.

Mi az a Sargentini-jelentés?

1. Az alkotmányos és a választási 
rendszer 

2. Az igazságszolgáltatás 
függetlensége

3. A korrupció és az 
összeférhetetlenség 

4. A magánélet védelme és az 
adatvédelem 

5. A véleménynyilvánítás szabadsága 
6. A tudományos élet szabadsága
7. A vallásszabadság 
8. Az egyesülési szabadság kérdése 
9. Az egyenlő bánásmódhoz való jog 
10. A kisebbségekhez tartozó 

személyek jogai
11. A migránsok, menedékkérők és 

menekültek alapvető jogai 
12. Gazdasági és szociális jogok 

Az Európai Parlament aggályai 
erre a 12 területre vonatkoznak: 

LEGYEN ÖN IS A SZABAD SAJTÓ 
ÖNKÉNTES TERJESZTŐJE!

A Nyomtass te is! mindössze egy félbehajtott A/4-es lap, amelyre a 
még megmaradt független internetes média híreiből állítunk össze 

hétről hétre válogatást. 

A Nyomtass te is! hetilap célja a kormányzati médiafölény 
megtörése és a valódi információk eljuttatása olyan 

kistelepülésekre is, ahol csak a kormány üzeneteivel találkoznak az 
emberek. Fő lapszámainkat megtalálja a 

www.nyomtassteis.hu oldalon. 

A lapot bárki letöltheti a világhálóról, sokszorosíthatja és terjesztheti, 
akinek elege van abból, hogy mindenhonnan a hazug kormányzati  

propaganda árad.

A Nyomtass te is! pártoktól független, önkéntes mozgalom, de 
szívesen együttműködik bárkivel (akár különszámot is készít 
számára), aki a demokratikus értékeket magáénak vallja, és 

fontosnak tartja a sajtószabadságot.

Támogassa ön is mozgalmunkat, nyomtatással, sokszorosítással, 
önkéntes lapterjesztéssel vagy pénzügyi támogatással!

Már több ezer példányban nyomtatják, szórják országszerte 
lapunkat. 

CSATLAKOZZON ÖN IS, MINDEN DEMOKRATÁRA 
SZÜKSÉG VAN!



Ha bebizonyítjuk, hogy elég kitartóak va-
gyunk, el tudjuk érni a célunkat! – írta 
Facebook-oldalán a szabolcsi demonstrá-
ciókat szervező Ladány Magtár Kft. egyik 
munkatársa. És valóban. Az eredetileg 
ajánlottnál 54 százalékkal többért veszik 
át a léalmát a feldolgozóüzemek, ame-
lyekbe meg is kezdődött a beszállítás. 

Az ország másik felén, a budapesti 
Honvédkórházban azzal kezdődött min-
den, hogy az intézményből több orvos 
is távozott, 112-en pedig felmondták a 
túlóraszerződésüket. Ezután derült ki, 
hogy Zacher Gábor is odébbáll. A kórház 
sürgősségijének vezetője azzal indokolta 
a döntését, hogy a körülmények már a 
betegellátást veszélyeztetik, így az osz-
tály működéséért nem tud felelősséget 
vállalni.

Ezek után nem sokkal Kun Szabó Ist-
ván felelős helyettes államtitkár meg-
egyezett az orvosokkal és ápolókkal a 
dupla fizetésekről, majd a kormány dön-
tött úgy, hogy a költségvetési maradvá-
nyokból 543,6 millió forintot csoportosít 
át a Honvédkórház támogatására.
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Az elmúlt hetekben két, egymástól 
teljesen független esetben bizonyo-
sodott be: igenis van értelme a til-
takozásnak, nem szabad hallgatni.  
A Honvédkórházban duplájára emel-
ték a sürgősségi osztályon dolgozók 
bérét. Szabolcsban pedig az alma-
termelők tiltakozása eredményekép-
pen az eredetileg ajánlott, kilónkénti 
13 forint helyett 20 forintért veszik át 
az ipari almát a feldolgozók.

Csak az 
erőt mutató 
tiltakozás 
működik
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2013, Finnország, Orbán Viktor:
„A magyar és a finn nyelv rokonsága történelmi tény, nem pedig véleménykérdés.” 

2018, Kirgizisztán, Orbán Viktor:
„Mi Magyarországon élünk, magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, ez egy egye-
dülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel áll rokonságban.”

Forrás: www.444.hu

Hun igen, hun nem ...

szült, csak egyetlen idézet: „Magyaror-
szág megsérti az Európai Szociális 
Char tát azzal, hogy az egyedül élő, jö-
vedelemmel nem rendelkező szemé-
lyeknek, köztük időseknek járó szociális 
ellátás szintje nem megfelelő.”

A jelentésben sok más mellett kitér-
nek arra, hogy súlyos szabálytalanságok 
történtek 35 olyan közvilágítási projekt-
nél, amelyben a miniszterelnök veje is 
érintett, vagy hogy 31 kutatási és fejlesz-
tési projektben is visszaéltek az uniós 

forrásokkal. A dokumentum kifogásolja, 
hogy a kormánynak lehetősége van tö-
meges lehallgatásokra, hogy számtalan 
egyházat megfosztottak egyházi státu-
szuktól, vagy hogy a 2018-as választási 
kampányban a közszolgálati média egy-
értelműen elfogult volt a kormánypár-
tok javára.

A jelentés elfogadása első lépése 
annak az eljárásnak, amely végül akár 
Magyarország szavazati jogának felfüg-
gesztéséhez is vezethet. Fo
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Minden hónapban elvégzi a kutatását az Ip-
sos nemzetközi kutatócég, amelyben arra 
kíváncsi, melyek a legfontosabb aggodal-
mak, mitől tartanak az emberek. Globális 
szinten a munkanélküliség és a szegénység 
vezet holtversenyben, a bűnözés és a kor-
rupció áll a második helyen, míg a harmadik 
helyen legtöbbször az egészségügyet emlí-
tették a válaszolók.

A részletekből kiderül, hogy a júliusban 
megkérdezett magyarok 71%-a aggódott a 
magyar egészségügy miatt, ezzel messze 
kimagaslunk a 24%-os világátlagból, jócskán 
megelőzve a 2. helyen végzett lengyeleket. 
Júniushoz képest ez az arány még növeke-
dett is 4 százalékponttal.

A magyaroknak csupán a 18%-a ag-
gódik a munkanélküliség és az állásai mi-

att, a szegénységet a 
megkérdezettek 57%-a 
vá  lasztotta, míg a bű-
nözést csupán a válasz-
adók 11%a említette (ez 
nemzetközi összeha-
sonlításban is a második 
legalacsonyabb érték, 
csak Oroszországban 
volt en  nél kisebb).

Forrás: www.portfolio.hu

Mi aggódunk a legjobban az 
egészségügy helyzete miatt

Az idén júliusban megkérdezett magyarok 71 százaléka az egészségügyi 
rendszerért aggódott a leginkább, miközben a világátlag 24 százalék –
derült ki az Ipsos legutóbbi nemzetközi felméréséből. Ezzel az aránnyal, 
messze megelőzve mindenkit, az első helyen állunk az egész világon.

Világ

Magyarország

Lengyelország

Brazilia

Anglia

Kanada

Szerbia

Kína

USA

Oroszország

24 %

A magyarok rettenetesen aggódnak az egészségügy miatt

71 %
56 %

45 %
44 %

38 %
38 %

37 %
33 %
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